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Framtida skolstruktur
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar tacka för informationen och lägga rapporten till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Svar på frågan om hur kommunens framtida skolstruktur för grundskolan bör se ut, är
grundläggande för att kunna fatta beslut kring om- och nybyggnation av skollokaler.
Geografisk placering, elevvolymer och stadieindelning för framtida skolstruktur behöver
fastställas. Utifrån detta tog kommunstyrelsen beslut att anlita extern kompetens.
KPMG fick av kommunstyrelsen i uppdrag att ge förslag på optimal framtida skolstruktur
för grundskolans verksamhet i Höörs kommun med hänsyn till verksamhetskvalitet,
resurshushållning, befolkningsprognoser och förutsättningar ur
lokalförsörjningsperspektiv. Uppdraget omfattar förskoleklass och grundskola.
Bakgrund
Under våren 2018 fick KPMG uppdraget att kartlägga nuvarande situation för förskola och
grundskola med fokus på organisation, ledningsstruktur och stödfunktioner, arbetssätt
och lokalisering.
I rapporten konstateras att två av kommunens grundskolor F-6 har betydligt färre än
rekommenderat minimum 200 elever per enhet. För åk 7-9 gäller minimum 300 elever där
Sätoftaskolans åk 7-9 har betydligt färre elever. Efter stöd i SOU 2015:101 samt i skriften
”Klarar den lilla skolan de stora kraven – om skolavveckling eller skolutveck-ling” (201502-16) bedömer KPMG i nämnda rapport ”…att kommunen bör överväga att lägga ner
skolenheter som är ekonomiskt ineffektiva och där risk finns för att utbildningen inte kan
erbjudas i enlighet med skollagen, till exempel vad gäller tillgången till en samlad
elevhälsa och särskilt stöd utifrån elevers behov.”
Befolkningsprognosen för Höörs kommun pekar på en volymökning i skolans årskurser F9 fram till år 2030.
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